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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo compreender, criar embasamento e repertório 

para a etapa seguinte do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, na qual a proposta arquitetônica será desenvolvida. O tema do trabalho 

é um estádio para prática de rugby, que também terá a função de espaço para 

shows e eventos esporádicos. O estádio será destinado ao time Centauros Rugby 

Clube, equipe fundada em 2011 no município de Estrela no Rio Grande do Sul. 

Atualmente, o time não possui uma sede e consequentemente não tem estrutura 

para disputar divisões de elite e arrecadar fundos para sua progressão.  

Palavras chave: Arquitetura; Estádio; Rugby; Esporte; Educação 

complementar.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho apresenta o estudo que compõe a primeira etapa do 

Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do 

Vale do Taquari. Ele tem como objetivo auxiliar na segunda parte do Trabalho de 

Conclusão onde será efetivado o projeto, servindo como referência e embasamento, 

por meio de informações coletadas e análises feitas.  

 A pesquisa contém dados referentes ao tema, onde são abordadas 

informações sobre a situação atual do time de rugby Centauros Rugby Clube, 

seguido da justificativa e contexto histórico do tema. Na sequência apresenta-se o 

programa de necessidades e informações relativas à cidade e terreno escolhidos 

para implantação, suas normas e justificativa.  

 Também são apresentados os condicionantes legais e para finalizar os 

referenciais de arquitetura para possibilitar o estudo e a elaboração de diretrizes do 

projeto. 
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2 TEMA 

O tema escolhido a ser desenvolvido no Trabalho de Conclusão de Curso é 

um estádio para a prática de rugby, que também servirá para sediar outras 

atividades voltadas ao lazer e cultura, no município de Estrela no Rio Grande do Sul. 

A intenção é fomentar o desenvolvimento do esporte na cidade, que já conta com 

um time chamado Centauros. Este, por sua vez, cederá o nome ao estádio, como 

também, tornou-se título deste trabalho. Outrossim, objetiva-se dar a oportunidade à 

crianças de escolas municipais a praticarem o esporte no turno inverso e possibilitar 

o município de Estrela sediar eventos de maior porte no Vale do Taquari. 

Este capítulo conta com a apresentação, a proposta e a justificativa do tema, 

além do histórico e referências relevantes. 

2.1. Apresentação do tema 

Como comentado, o tema a ser desenvolvido é um estádio para prática de 

rugby para a cidade de Estrela. Rugby é um esporte que está em crescimento no 

Brasil e a existência de um estádio no município de Estrela oportunizará a ascensão 

da prática do rugby e, desta forma, possibilita que a cidade tenha maior visibilidade 

em nível regional e nacional. 

O time Centauros foi fundado no ano de 2011 e atualmente é a única equipe 

de rugby representando o Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo em competições 

estaduais, hoje filiado a Federação Gaúcha de Rugby, disputando o campeonato 

gaúcho da segunda divisão. 

Atualmente o Centauros possui duas equipes principais, a masculina (28 

atletas) e a feminina (20 atletas), composta por jogadores do município e região. Há 

um projeto do clube de iniciar escolinhas de rugby no turno da tarde, que será criado 

para contribuir com atividades para as crianças e adolescentes em turno integral. O 

projeto irá contemplar esta demanda visando uma projeção para futuros atletas, 

como também, proporcionar uma vida mais saudável fisicamente e psicologicamente 

dessas crianças. 
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A proposta é possibilitar que este estádio possa sediar os jogos e 

treinamentos do clube e até mesmo da seleção brasileira, sendo que no Brasil não 

há muitos campos adequados para receber jogos a nível nacional e internacional.  

Para garantir parte da sustentabilidade econômica do estádio e clube, será 

implantada uma academia para público geral. Este equipamento será essencial para 

os atletas e seu funcionamento ocorrerá em três turnos, de segunda a sexta e no 

sábado durante o dia. Além disso, em dia de jogos, contará com a arrecadação de 

ingressos e vendas de produtos do clube em uma loja que funcionará em dias de 

jogos e eventos. Também será criado um quadro de sócios com mensalidades 

objetivando proporcionar benefícios de descontos em produtos e academia. 

Desta forma, o objetivo será proporcionar uma arena multifuncional que 

poderá receber eventos voltados ao lazer e cultura, em que o clube e município 

poderão arrecadar fundos com aluguéis. Essas atividades englobam shows 

nacionais, festivais de música, eventos culturais e gastronômicos regionais. 

A proposta do estádio abrange um público alvo da população geral de todas 

as classes financeiras e etárias de Estrela e região e terá caráter público com 

contribuição e patrocínio do poder privativo. 

Sua capacidade de público será de dois mil e quinhentos lugares nas 

arquibancadas e camarotes, caracterizando-se como um estádio de pequeno porte. 
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2.2. Justificativa do tema 

 O tema foi escolhido visando como objetivo principal, a criação de uma sede 

para o time de rugby, Centauros Rugby Clube, que hoje não possui estrutura física.  

Atualmente, seus jogos ocorrem em uma área pública aberta, gramada, onde 

foram instaladas as traves, custeadas pela prefeitura municipal de Estrela (Figura 1). 

Sendo assim, são impossibilitados de cobrarem ingressos por falta de privacidade. 

Como o local não possui iluminação, os treinamentos noturnos precisam ser 

transferidos para praças públicas iluminadas. 

Figura 1 – Atual campo do Centauros Rugby Clube 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 

 Com esta proposta, também se objetiva incentivar o esporte e dar estrutura 

adequada para que as equipes, masculina e feminina, possam disputar a primeira 

divisão do campeonato gaúcho e até mesmo do campeonato brasileiro. 

 Buscando reforçar a importância deste esporte para as pessoas e justificar a 

implantação do presente projeto no município, foi realizada uma entrevista informal 

com alguns jogadores do time. Foi questionado o porquê consideram o rugby um 

esporte importante e entre as respostas foram citadas a diversão, encontro com os 

amigos, ocupar a mente e esquecer-se dos problemas, entre outras. Um dos 

entrevistados citou que o esporte trouxe uma nova percepção da importância do 

esporte, que agregou valores como igualdade, respeito e disciplina que serão 

transmitidos de geração em geração. Para as crianças, ajuda a fazer amizades, 

gastar energia, e ensinar valores e comprometimento. 
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 O segundo entrevistado relatou: 

Rugby para mim foi uma das melhores coisas que descobri na vida, quando 

perdi meu pai, criei na minha cabeça que eu não precisava dos outros para 

alcançar meus objetivos, mas com o rugby eu aprendi que se tivermos 

pessoas que lutam contigo pelo mesmo final, as coisas se tornam mais 

fáceis e rápidas. Sozinhos podemos até ir longe, mas acompanhados de 

pessoas boas podemos alcançar lugares e objetivos que jamais poderíamos 

acreditar. Rugby é família (segundo entrevistado, 2019). 

 

 Tendo vista a ascensão do Centauros, o estádio poderá receber clubes de 

maior expressão e uma série de eventos, o que dará ao município maior visibilidade. 

 Como citado anteriormente, o estádio dará rentabilidade ao clube e município 

por meio desses eventos, além de proporcionar um local adequado para esse tipo 

de atividade.  

 Outra questão importante que o equipamento irá proporcionar é ofertar a 

atividade em turno inverso para crianças de escolas por meio de escolinhas, 

também comentado anteriormente. 

 A atividade física regular durante a infância e adolescência é essencial para 

uma saúde mental e física. Seus principais benefícios são o aumento da força, 

resistência e autoestima, desenvolvimento de ossos e músculos, controle do 

colesterol e peso corporal e também diminui o estresse. 

Inúmeros benefícios já foram comprovados com relação à atividade física 

quando praticada desde a infância. Dentre esses ganhos tem-se a diminuição de 

sintomas depressivos e ansiedade, um efeito de proteção contra as doenças 

crônico-degenerativas, especialmente as de origem cardiovascular (STEIN, 1999, p. 

147). 

Do ponto de vista de saúde pública e medicina preventiva, promover a 

atividade física na infância e na adolescência significa estabelecer uma 

base sólida para a redução da prevalência do sedentarismo naidade adulta, 

contribuindo desta forma para uma melhor qualidade devida (LAZZOLI et al 

1998, p. 107). 
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2.3. Origem do termo “Arena” 

O termo “Arena” teve origem da palavra areia, que nos anfiteatros romanos 

(Figura 2) na antiguidade, servia para absorver o sangue de gladiadores feridos em 

batalha. Além delas, aconteciam outras diversas atividades como, jogos, shows ou 

peças, que serviam como entretenimento para população da época.   

      
Figura 2: Anfiteatro Coliseu em Roma, Itália. 

 
Fonte: https://www.ticketsrome.com 

Lilian de Oliveira, em um texto para o blog “Universidade do Futebol”, explica 

que, ao contrário das arenas, o termo “estádio” tem origem grega, usada 

inicialmente para denominar uma medida de comprimento, cerca de 180 metros. 

Sua criação tem como objetivo atender jogos esportivos específicos, tornando um 

equipamento limitado.  

Ela cita que, atualmente, para evitar um mau investimento em um estádio, 

opta-se cada vez mais a adoção do termo “arena”, que trazem uma imagem, assim 

como os anfiteatros, de um espaço multifuncional. Por consequência, tornam-se 

equipamentos com garantia de sustentabilidade econômica, recebendo um leque 

maior de atividades, evitando um futuro local ocioso.  

Um bom exemplo de arena multiuso é a Arena do Grêmio (Figura 3) na capital 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ela é o mais moderno complexo multiuso da 

América Latina e recebe variados tipos de eventos regularmente e como a 
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nomenclatura diz, é a sede dos jogos do time de futebol, Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense.  

Figura 3 – Arena do Grêmio 

 

Fonte: http://www.eventoaqui.com.br/espaco/rio-grande-do-sul/arena-gremio 

 
A partir destas informações se adotou o termo “arena” para nomenclatura do 

projeto, junto com parte do nome do clube, Centauros Rugby Clube. Nesse sentido, 

definiu-se o nome Arena Centauros Rugby, pensando que se tornará um local de 

destaque a receber uma diversidade de atividades. 

2.4. Das origens até a introdução do rugby no Brasil 

O rugby teve sua origem nos jogos com bola (footballs), na Inglaterra. Suas 

primeiras regras foram colocadas no papel em 1845, sendo um dos primeiros 

footballs a terem regras registradas. Posteriormente, no ano de 1863, suas regras 

foram unificadas com outras partes do país e em 1871 os clubes se reuniram e 

criaram o RFU (Rugby Football Union), primeira entidade nacional organizadora do 

esporte. 
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Figura 4 - Equipe de Rugby da Inglaterra na década de 1890 

 

Fonte: https://www.alamy.com/ 

Se difundindo pelos países vizinhos, Escócia, País de Gales e Irlanda em 

1886 foi fundado o IRB (International Rugby Board), entidade organizadora 

internacional e posteriormente França, Austrália e Nova Zelândia entraram para 

entidade.  

No Brasil, o rugby chegou cedo, junto com o conhecido futebol. A primeira 

equipe que se tem registro foi no Rio de Janeiro em 1891: o Clube Brasileiro de 

Futebol Rugby, porém teve vida curta. Nos anos seguintes foi jogado somente 

ocasionalmente e somente em 1920 passou a ser mais popular em São Paulo e Rio 

de Janeiro, sendo interrompido pela Segunda Guerra Mundial, pois a maioria de 

seus praticantes era estrangeira e tiveram que voltar aos seus países de origem.  

Em 1951 a seleção brasileira participou do seu primeiro Campeonato Sul 

Americano e em 1963 foi fundado a entidade organizadora brasileira, a URB (União 

de Rugby do Brasil) que em 2010 se transformou em CBRu (Confederação 

Brasileira de Rugby). No ano seguinte foi inaugurado o primeiro campo exclusivo 

para rugby, em São Paulo, sendo sede do Campeonato Sul Americano.  

Atualmente é conhecido pelo intenso contato físico, sendo o segundo esporte 

de equipes mais popular no mundo. Apesar de sua intensidade, o rugby tem valores 
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de extrema importância, que são seguidos rigorosamente pelos seus praticantes 

dentro e fora de campo: paixão, respeito, disciplina, integridade e solidariedade 

(PORTAL DO RUGBY, 2011). 

2.5. Crescimento do rugby no Brasil 

O rugby no Brasil já é uma realidade a tempo e não para de crescer em 

números de praticantes, investimentos e desempenho em campo. Os números 

mostram esse crescimento incrível, segundo dados da Confederação Brasileira de 

Rugby, em 2010 existiam 30 mil praticantes no esporte em nosso país. Em apenas 

oito anos depois, esse número passou para 60 mil, sendo 11 mil atletas federados à 

CBRU (GLOBO ESPORTE, 2018). 

O interesse do público também está crescendo, segundo pesquisa do Ibope / 

Repucom, são 3,2 milhões de fãs brasileiros pelo esporte. Outro crescimento 

importante é o orçamento da CBRU que pulou de 30 mil reais em 2010, para 20 

milhões em 2018 (GLOBO ESPORTE, 2018). 

Tudo isso resultou em um fato histórico para a seleção brasileira em 2018, a 

conquista inédita do Campeonato Sul Americano, tendo vencido a Argentina em sua 

campanha, que é a maior potência no rugby na América do Sul, possuindo até o 

momento 24 títulos (GLOBO ESPORTE, 2018).  
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Figura 5 – Seleção brasileira comemorando título Sul Americano 

 

Fonte: https://www.espn.com.br/rugby/ 

2.6. História do Centauros Rugby Clube 

 A história do Centauros Rugby Clube iniciou-se no ano de 2009 quando o 

esportista Thiago Lemes de Sá, ex jogador dos clubes do Novo Hamburgo Rugby 

Clube e San Luis Rugby Club, mudou-se para Estrela por motivos profissionais e 

teve que interromper em 2010, seus treinamentos devido à distância de seu clube na 

época. 

 No final deste mesmo ano, conheceu Guilherme Borges (Guima) e ambos 

resolveram juntar alguns amigos para a prática do esporte. Assim ocorreu o primeiro 

treino do Centauros Rugby Clube, no dia 26 de fevereiro de 2011, com apenas 

quatro integrantes, treinando abaixo de chuva. Após o primeiro treino, passaram a 

divulgar a equipe e no terceiro encontro já somavam 20 participantes. 

 Com o rápido crescimento do time, chamou atenção dos meios de 

comunicação da região, que passaram a publicar algumas matérias em jornais. 

Consequentemente, acabou chamando atenção do poder público municipal e no dia 

18 de abril, foram convidados a apresentar o esporte na Câmara de Vereadores de 

Estrela. 
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 A primeira partida (Figura 6) da equipe ocorreu menos de três meses após 

seu primeiro treino, no dia 21 de Maio de 2011, no Estádio Princesa do Vale, atual 

campo cedido pela prefeitura, onde ocorre seus jogos, contra o San Luis Rugby 

Club, tradicional equipe do rugby gaúcho. O jogo terminou com vitória da equipe de 

Novo Hamburgo por 15 a 0 (Wikipédia, 2019).  

Figura 6 – Foto registrada durando primeiro jogo do Centauros 

 

Fonte: https://www.facebook.com/centaurosrugby/photos 

 Atualmente o Centauros Rugby Clube, filiado a Federação Gaúcha de Rugby, 

disputa a segunda divisão do campeonato gaúcho, sendo o atual bicampeão 

masculino (Figura 7). 

  Figura 7 – Comemoração do bicampeonato 

 

   Fonte: https://www.facebook.com/centaurosrugby/photos 
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3 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Neste capítulo serão abordadas questões pertinentes ao programa de 

necessidades da Arena Centauros Rugby. Após descrição e justificativa do 

programa, será realizada a apresentação da tabela de áreas. Os condicionantes 

legais e diretrizes projetuais serão expostos para complementar e justificar o 

proposto. 

 

3.1. Apresentação do programa  

O programa foi dividido em quatro setores: Setor Público, Setor Esportivo, 

Setor Técnico e Setor Administrativo. 

O Setor Público será destinado ao público geral, tendo circulação livre, com 

bilheteria para venda de ingressos, arquibancadas, sanitários, bares para 

comercialização de alimentos e bebidas, estacionamento, sala de troféus para 

exposição das conquistas do clube, loja para venda de itens do clube e academia. O 

estádio contará com camarotes que servirão para os técnicos das equipes fazerem a 

análise dos jogos e também para torcedores que queiram prestigiar partidas com 

mais conforto. 

O Setor Esportivo abrigará os equipamentos para os atletas e árbitros, como 

a área gramada externa e interna e vestiários para ambos. Devido ao rugby ser um 

esporte de muito contato físico, o estádio contará com um departamento médico, 

sala de fisioterapia e crioterapia. Outro ambiente que irá integrar este setor será um 

local com refeitório para confraternização entre equipes, o que é tradicional no 

rugby. 

No Setor técnico estarão os equipamentos para gerenciamento de som e luz, 

depósitos para guardar materiais esportivos e de manutenção, salas para 

transmissão de áudio e vídeo, central elétrica e sala que poderá receber geradores 

em caso de alguma demanda maior de energia nos dias de shows. 



 
 

 
 

 

 

24 

 

Já no Setor Administrativo funcionará o departamento financeiro, recepção 

com atendimento ao público para pagamento de mensalidades, recebimento de 

novos sócios e inscrições para escolinha de rugby. Para o gerenciamento de 

finanças do Clube, o estádio contará com um departamento financeiro. Outros 

ambientes que integrarão este setor serão as salas do presidente, de reuniões 

administrativas, auditório de reuniões para eventuais conversas e palestras com 

atletas ou sócios e sala de imprensa para entrevistas. 

3.2. Tabela de áreas 

As tabelas a seguir apresentam a setorização do programa com seus 

respectivos ambientes e dimensionamentos. 

Tabela 1 – Setor publico 

SETOR PÚBLICO 

Ambiente Quantidade Área Total 

Bilheteria 1 45 m² 45 m² 

Arquibancada 2500 assentos 1.350 m² 1.350 m² 

Sanitários 4 35 m² 140 m² 

Bar  2 50 m² 100 m² 

Academia 1 250 m² 250 m² 

Estacionamento 490 vagas 6.125 m² 6.125 m² 

Sala de troféus 1 50 m² 50 m² 

Camarote 4 20 m² 80 m² 

Loja 1 50 m² 50 m² 

Circulação - Variável Variável 

Área total do setor (sem áreas variáveis): 8.190 m² 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 2 – Setor esportivo 

SETOR ESPORTIVO 

Ambiente Quantidade Área Total 

Área gramada 1 8500 m² 8500 m² 

Camarim 1 25 m² 25 m² 

Vestiários (equipes) 2 120 m² 240 m² 

Vestiários (árbitros) 1 40 m² 40 m² 

Treinamento coberto 1 300 m² 300 m² 

Sala de fisioterapia 1 50 m² 50 m² 

Sala de crioterapia 1 50 m² 50 m² 

Departamento médico 1 30 m² 30 m² 

Refeitório 1 (60 pessoas) 140 m² 140 m² 

Cozinha 1 50 m² 50 m² 

Depósito de alimentos 

e bebidas 

1 20 m² 20 m² 

Circulação - Variável Variável 

Área total do setor (sem áreas variáveis e gramado): 945 m² 

Área total do setor com gramado (sem áreas variáveis): 9.445 m² 

Fonte: Autor, 2019 

Tabela 3 – Setor técnico 

SETOR TÉCNICO 

Ambiente Quantidade Área Total 

Vestiário (funcionários) 2 15 m² 30 m² 

Depósito esportivo 2 40 m² 80 m² 

Depósito de limpeza 1 15 m² 15 m² 

Sala de controle de som e luz 1 25 m² 25 m² 

Sala de transmissão 2 35 m² 70 m² 

Reservatórios 1 Variável Variável 

Central elétrica 1 30 m² 30 m² 

Depósito de lixo 1 15 m² 20 m² 

Gás 1 15 m² 15 m² 

Sala de geradores 1 40 m² 40 m² 

Circulação - Variável Variável 

Área total do setor (sem áreas variáveis): 325 m² 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 4 – Setor administrativo 

SETOR ADMINISTRATIVO 

Ambiente Quantidade Área Total 

Sala do presidente 1 20 m² 20 m² 

Sala de reuniões 1 30 m² 30 m² 

Departamento financeiro 1 25 m² 25 m² 

Recepção + Secretária 1 35 m² 35 m² 

Auditório de reuniões 1 60 m² 60 m² 

Sanitários 2 15 m² 30 m² 

Sala de imprensa 1 60 m² 60 m² 

Circulação - Variável Variável 

Área total do setor (sem áreas variáveis): 260 m² 

Fonte: Autor, 2019. 

 
 

 
Tabela 5 – Área total 

ÁREA TOTAL 

Setor público 8.190 m² 

Setor esportivo 9.445 m² 

Setor técnico 325 m² 

Setor administrativo 260 m² 

TOTAL (sem áreas variáveis): 18.220 m² 

TOTAL (sem áreas variáveis, gramado e estacionamento): 6. 595 m² 

Fonte: Autor, 2019. 
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4 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 No presente capítulo será abordada a área de intervenção do projeto, partindo 

da cidade e bairro, chegando ao terreno e suas características e entorno imediato. O 

capítulo abrange ainda os condicionantes legais e justificativa da escolha do lote. 

4.1. A cidade 

A Arena Centauros Rugby será projetada no município de Estrela, no bairro 

Cristo Rei. A cidade localiza-se de forma privilegiada no Vale do Taquari, estado do 

Rio Grande do Sul, a 109 km da capital Porto Alegre e 103 km do segundo maior 

polo econômico e de concentração urbana do estado, Caxias do Sul. 

Figura 8 – Localização de Estrela. 
 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 Estrela faz fronteira com os municípios de Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro 

do Sul, Bom Retiro do Sul, Fazenda Vilanova, Teutônia e Colinas, além de ser 

banhado pelo Rio Taquari que condiciona a fronteira de seu território em boa parte.   
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 Conforme a Figura 9, os acessos principais da cidade se dão pela BR-386, 

rodovia que corta seu território de ponta a ponta e permite a chegada da região 

metropolitana de Porto Alegre, e pela RST-453, conhecida como Rota do Sol.  Esta 

permite a chegada de Caxias do Sul e Serra Gaúcha. Outro acesso por rodovia se 

dá pela RS-129.  

                           Figura 9 – Principais acessos ao município 

 

                                Fonte: Google Maps, modificado pelo autor, 2019. 

 O terreno possui acesso facilitado no sentido do centro da cidade, através da 

Rua Júlio de Castilhos e acesso direto da BR 386 através da RS 129 (Transantarita), 

conforme Figura 10 que é um facilitador no caso de eventos e jogos importantes.  

 A região caracteriza-se pelo predomínio de usos residencial e institucional, 

com diversos equipamentos importantes do município de Estrela, como o SESI, a 

SOGES, Centro Comunitário Cristo Rei e escolas. Outro equipamento importante 
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próximo do terreno é o Palace Hotel. Todos esses equipamentos podem ser 

observados na Figura 11. 

Figura 10 – Principais acessos Figura 11 – Equipamentos do entorno 

  

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor, 2019. Fonte: Google Earth, modificado pelo autor, 2019. 

 

Segundo o IBGE, Estrela é o segundo maior município no vale do Taquari, 

possuindo uma área de 184 km² aproximadamente. O censo realizado no ano de 

2010 apresentou uma população de 30.619 habitantes e para 2019, o número de 

pessoas estimado pelo IBGE no município chega a 34.116, aumento de 11,42 %. A 

cidade é a segunda com maior densidade demográfica no Vale do Taquari, com 

166,25 hab/km² e trigésima quarta no estado. Sua economia está baseada na 

indústria de transformação, seguido pelo comércio e setor primário. 

O município é sede do Terminal Intermodal (Entroncamento Rodo-Hidro-

Ferroviário); interligando a BR-386 (Rodovia Pres. Kennedy), o Rio Taquari (Porto de 

Estrela) e o ramal ferroviário que faz ligação com a ferrovia do trigo (Porto Alegre - 

Passo Fundo), também segundo o IBGE. 

Sua cultura deriva da colonização alemã e mantém vivo os eventos 

tradicionais como o Festival do Chucrute, Kerbs e Festival de Cervejas. 
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4.2. O terreno 

A área selecionada para implantação do projeto localiza-se no bairro Cristo 

Rei, na Rua Júlio de Castilhos. Para formação do terreno será necessária a 

unificação de quatro lotes (1, 2, 3 e 4) e o desmembramento de outros dois (5 e 6), 

totalizando uma área de 22.335 m², conforme representação da figura 12. 

    Figura 12 – Implantação do lote unificado com dimensões e área. 

 

     Fonte: Autor, 2019. 
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O resultado da junção dos terrenos foi uma geometria irregular condicionada 

pela formação da quadra e lotes vizinhos. Em dois lotes escolhidos, encontram-se 

duas residências humildes de pequeno porte que serão removidas e as famílias 

realocadas em outro local. Todos os lotes são de caráter privado e terão que ser 

adquiridos. 

A topografia tem uma leve acentuação e possui seis curvas de nível conforme 

Figura 13. A vegetação é rasteira em todo terreno, havendo apenas algumas árvores 

de maior porte. 

Figura 13 – Terreno com curvas de nível e vegetação existente 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 O acesso ao terreno unificado será pela Rua de Castilhos como indica a 

Figura 14.  
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Figura 14 - Planta baixa com acesso principal e postes de luz 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 
 

Figura 15 - Corte AA 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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 Figura 16 – Terreno visto da Rua Júlio de Castilhos 

  

 

 Fonte: Autor, 2019.  

 
 Figura 17 – Terreno visto de um lote vazio 

  

 

 Fonte: Autor, 2019.  

 

 Figura 18 – Terreno visto de um lote vazio 

  

 

 Fonte: Autor, 2019.  
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É possível observar, através das fotos do terreno apresentadas acima, a 

declividade já citada anteriormente, assim como a vegetação existente e as 

edificações no terreno que serão removidas e as edificações do entorno. 

O entorno do terreno tem predomínio do uso residencial conforme Figura 19. 

Há também algumas edificações com o uso misto e ao leste uso institucional. 

Analisando a Figura 20, em relação às alturas predominam edificações baixas de um 

e dois pavimentos devido ao predomínio de residências unifamiliares. 

 

 Figura 19 – Usos do entorno imediato 
 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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 Figura 20 – Alturas do entorno imediato 
 

 

 Fonte: Autor, 2019. 

Figura 21 - Insolação e ventos predominantes   
 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 22  - Fluxos 
 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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4.3. Justificativa da escolha do terreno 

A escolha do terreno foi embasada na localização em uma zona mais 

centralizada da cidade e próxima ao atual campo onde o Centauros sedia seus 

jogos. Como já comentado o campo localiza-se na Rua Júlio de Castilhos e o terreno 

escolhido situa-se na mesma rua, mais ao sul. 

A região caracteriza-se pelo predomínio de usos residencial e institucional, 

com diversos equipamentos importantes do município de Estrela, como o SESI, a 

SOGES, Centro Comunitário Cristo Rei e escolas.  

Partindo de que o projeto agregará uma academia e escolinhas de rugby, o 

fato de ter um predomínio de uso residencial no bairro e possuir duas escolas 

próximas serão aspectos favoráveis para sustentabilidade econômica do 

equipamento e evitarão que o espaço fique ocioso. 

Além disso, o terreno possui acesso facilitado no sentido do centro da cidade, 

através da Rua Júlio de Castilhos e acesso direto da BR 386 através da RS 129 

(Transantarita), que é um facilitador no caso de eventos e jogos importantes. Outro 

equipamento importante próximo do terreno é o Palace Hotel, que irá suprir a 

demanda de hospedagens em eventos maiores. 

Para implantação de uma edificação do porte de um estádio, é necessária 

uma ampla gleba, que foi um importante condicionante já que não é encontrado com 

facilidade no município. 
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4.4. Condicionantes legais 

A partir do Plano Diretor do município de Estrela, observam-se parâmetros a 

serem seguidos no projeto da Arena. No anexo quatro consta um quadro de regime 

urbanístico que é dividida em nove macrozonas de ocupação prioritária. O terreno 

utilizado encontra-se na Zona Residencial 1. A tabela define para esta zona altura de 

7,5 metros junto à divisa, recuo de jardim de 4 metros, recuo de fundos e laterais de 

1/6 da área do terreno e mínimo de 3 metros, taxa de ocupação de 70% e um índice 

de aproveitamento de 2,2. 

 

Tabela 6 - Regime Urbanístico 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado, 2005. 

 

Conforme tabela 7, o anexo 7 fala sobre garagens e estacionamentos, e 

determina que, para estádios e ginásios de esporte, deve-se possuir uma vaga para 

cada 10 lugares acima de 100 lugares mais 1 vaga para cada 5 lugares a mais. 
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Tabela 7- Garagens e estacionamentos 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado, 2005. 

Ainda é necessário observar o que determina o Código de Edificações de 

Estrela. No capítulo XXVI sobre Ginásios há informações relativas a instalações 

sanitárias de uso público em proporções, nas quais “L” representa metade da 

lotação.  

Para homens determina-se L/300 vasos, L/250 lavatórios e L/100 mictórios. 

Para mulheres, L/250 vasos e L/250 lavatórios. 

Para uso exclusivo dos atletas, separado por sexo, as instalações sanitárias 

devem obedecer aos seguintes mínimos: para homens, 5 vasos, 5 lavatórios, 5 

mictórios e 10 chuveiros. Para mulheres 10 vasos, 5 lavatórios e 10 chuveiros. Além 

disso devem possuir vestiários separados por sexo com área mínima de 16 m²  

Deve-se também levar em conta as disposições da NBR 9050 de 

acessibilidade. Ela indica que para estádios 4% dos lugares devem estar reservados 

para pessoas com deficiência, sendo 2% para cadeirantes e 2% para pessoas com 

mobilidade reduzida ou deficiência visual.  
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O Guia de Acessibilidade da UEFA aponta que para um ângulo de visão 

mínimo de um cadeirante, podendo o torcedor a frente se levantar, o patamar do 

cadeirante deve estar 1,2 metros acima do patamar a sua frente, conforme Figura 

23. 

 

Figura 23 - Cadeirantes em estádio 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

 

A norma 9050 da ABNT estipula que nenhuma estrutura deve bloquear um 

ângulo visual de 30° a partir da linha de visão da pessoa em cadeira de rodas, como 

mostra a Figura 24. 
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Figura 24 - Cadeirante em estádio, ângulo de visão. 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

Os assentos para pessoas obesas, também reservadas, têm que ser o 

equivalente a dois assentos comuns e suportar carga de 250 quilos, pelo menos. O 

espaço mínimo a frente da cadeira para pessoas com mobilidade reduzida deve ser 

de 60 centímetros, conforme Figura 25.  

Figura 25 - Pessoas com mobilidade reduzida em estádio. 
 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

Os banheiros acessíveis devem ter entrada independente dos banheiros 

coletivos. Ou, então, um box deve ser instalado dentro dos banheiros coletivos para 

uso de pessoas com deficiência. Eles precisam ter 1,5 metros x 1,7 metros, no 

mínimo, com porta com abertura de 80 centímetros, como mostra a Figura 26.  
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Figura 26 - Visão superior e lateral de um banheiro acessível 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

Os projetos devem prever também a colocação de mictórios para pessoas 

com mobilidade reduzida e pessoas em cadeiras de rodas. Os suspensos são 

instalados a uma altura de 60 centímetros a 65 centímetros do chão. As barras ficam 

fixadas a 75 centímetros de altura. 

 

 Figura 27 - Posição de barras e mictórios em banheiro acessível. 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 
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Em relação à mobilidade, os corredores de uso público devem ter 1,2 metros 

de largura, pelo menos, com pisos regulares, antiderrapantes e não trepidantes. As 

portas devem ter largura mínima de 80 centímetros – nos casos de portas de folhas 

duplas, pelo menos uma delas deve atender a esse critério – e as maçanetas devem 

ser do tipo alavanca. 

 

Figura 28 - Cadeirante em corredor com as medidas mínimas 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

 

As rampas não podem ter inclinação acima de 8%, com sinalização tátil no 

início e no fim, com corrimão dos dois lados. As escadas precisam ter largura 

mínima de 1,2 metros, com corrimão em ambos os lados a 92 centímetros de altura. 

Escadas com largura superior a 2,4 metros precisam ter um corrimão intermediário. 
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Figura 29 - Exemplos de rampa e escadas com corrimãos que atendem aos critérios 
de acessibilidade e piso tátil. 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

 

No caso de elevadores, as dimensões mínimas são de 1,4 metros x 1,1 

metros, com uma entrada de 80 centímetros, ou maior. Eles precisam de sinalização 

tátil em frente à porta, além de comandos sonoros e em Braille. 
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Figura 30 - Medida mínima para a porta de um elevador. 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

Em relação aos estacionamentos, os estádios devem reservar 2% do total de 

vagas para pessoas com deficiência. Esses espaços devem incluir uma área 

adicional de circulação para cadeira de rodas com, no mínimo, 1,2 metros de 

largura. Outros 5% das vagas devem ser reservadas a idosos. As figuras 31, 32 e 33 

dão exemplos. 

 

Figura 31 -  Estacionamento com vagas em 45º. 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 
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Figura 32 = Estacionamento com vagas em 90º. 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 

 

Figura 33 = Estacionamento com vagas paralelas à calçada. 

 

Fonte: globoesporte.globo.com. 
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A 16ª edição do livro “Arte de Projetar em Arquitetura” do Neufert indica 

parâmetros relacionados às dimensões adequadas para os campos de Rugby 

conforme Figura 34. Segundo Neufert, o campo ideal possui 100 x 68,4 metros, com 

balizas (travas) de 5,67 x 3 metros. 

 

Figura 34 - Dimensões de campo de Rugby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: NEUFERT, 2002. 
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O livro mostra ainda dimensões e organização dos lugares (figura 35) e fluxos 

diferentes na arquibancada conforme figura 36. 

Figura 35 – Organização e dimensão dos lugares no estádio. 

  

 
Fonte: NEUFERT, 2002. 

 

Figura 36 - Fluxos em diferentes arquibancadas 

 
Fonte: NEUFERT, 2002. 
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Outro livro que apresenta parâmetros que podem ser adotados é 

“Dimensionamento Humano para Espaços Interiores”, 1ª edição. Nele encontram-se 

dimensionamento para áreas de exercícios físicos que podem ser adotados para a 

academia da Arena, como nas imagens a seguir. 

Figura 37 - Áreas de exercícios físicos. 
 

 

 

 
 

 

Fonte: PANERO, ZELNIK, 2008. 
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Figura 38 - Áreas de exercícios físicos / aparelhos. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: PANERO, ZELNIK, 2008. 
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Figura 39 -  Áreas de exercícios físicos / vestiários. 

      
Fonte: PANERO, ZELNIK, 2008. 

 Sobre os sanitários públicos o livro também apresenta alguns parâmetros 

demonstrados nas figuras a seguir. 

 

Figura 40 - Sanitários públicos 

    
Fonte: PANERO, ZELNIK, 2008. 
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Figura 41 - Sanitários públicos 

    
 

Fonte: PANERO, ZELNIK, 2008. 
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5 Referenciais 

 No presente capítulo serão analisados referenciais arquitetônicos para 

embasamento do desenvolvimento de projeto na segunda etapa do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

5.1. Estádio Pärnu 

Arquitetos: Kamp Arhitektid                   

Localização: Pärnu, Estônia 

Área: 2.500 m² 

Ano: 2016 

Capacidade: 1.500 espectadores  

 

 

Conforme informações levantadas da equipe do projeto, pelo site do Archdaily 

(2017), o projeto do estádio foi executado em uma área onde existiam instalações 

esportivas desde 1923. 

 A cidade de sua implantação é conhecida como um resort para férias, pois é 

banhada pelo Mar Báltico e possuí belas praias. Esta atmosfera de resort serviu de 

inspiração para elaboração do edifício, no qual foram reproduzidos estes traços, 

representados nas Figuras 42 e 43. 
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  Figura 42 - Arquibancada  

 

  Fonte: https://www.archdaily.com.br 

Figura 43 - Perspectiva externa 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br 

 

Um dos motivos da análise deste referencial é pela sua forma linear com 

acesso pela lateral, onde os arquitetos resolveram esta questão resolvida por meio 

da criação de uma cobertura em balanço acima dos lances das escadas. Essa 

composição formou uma espécie de verdadeiros “funis” em grande escala que 

atraem o olhar e direcionam os telespectadores para seu interior (Figura 44). 
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Figura 44 - Fachada Estádio Pärnu 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br, modificado pelo autor, 2019. 

   

 Um ponto a ser destacado é sua organização funcional em uma planta linear 

e o fato de espectadores e atletas não se cruzarem por possuírem percursos 

distintos. Como pode ser observado nas plantas baixas (figura 45) no pavimento 

térreo estão os vestiários para atletas, salas para treinadores, salas auxiliares, área 

de controle de doping com banheiro e um laboratório, todos ligados por uma larga 

circulação de 4 metros. Neste mesmo piso, estão localizados equipamentos técnicos 

e espaços de armazenamento com áreas comerciais voltadas para a rua.  

Essa organização de equipamentos foi relevante para sua escolha como 

referência, pois são posicionados estrategicamente em um nível levemente superior 

ao da rua para facilitar o acesso ao comércio e serviço, além de proporcionar aos 

atletas o acesso ao campo sem necessitar de escadas.   
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Figura 45 - Planta baixa Pavimento Térreo 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br, modificado pelo autor, 2019. 

 Desta forma o segundo pavimento fica destinado a arquibancada que é 

acessada somente por duas escadarias localizadas nas laterais. Neste mesmo nível 

também estão localizadas as salas administrativas e cabines de imprensa, 

privilegiando e dando privacidade ao setor destinado somente aos atletas no 

pavimento térreo. Os arquitetos tiraram proveito da bala paisagem para servir de 

vista das sacadas dos alojamentos para os atletas, posicionando-os no mesmo 

pavimento. 

 

Figura 46 - Planta baixa Segundo Pavimento 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br, modificado pelo autor, 2019. 
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5.2. Pista de Corrida Calvià 

Arquitetos: Niu Arquitectura 

Localização: Calvià, Espanha 

Área: Não informado. 

Ano: 2010 

Capacidade: 1.000 espectadores 

 

Assim como o projeto anterior, este, também consiste em um edifício linear 

organizado em faixas com seção uniforme onde acontecem os equipamentos 

necessários para aprovar realização de competições nacionais e internacionais de 

atletismo e futebol. 

 

Figura 47 – Pista de Corrida Cálvia 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br 
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 A edificação possui dois pavimentos. Seu subsolo está enterrado adaptando-

se à topografia resultante da localização da pista, deixando-a o mais natural 

possível, o que diminui o impacto ambiental causado pela escavação que regularia a 

pista de corrida inteira. Neste nível estão todas as atividades de uso exclusivo dos 

atletas, como vestiários, enfermaria, academia, sala de armazenamento e área de 

treinamento coberta.  

 

Figura 48 - Planta baixa Subsolo 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br, modificado pelo autor, 2019. 

          Figura 49 - Corte 

 

          Fonte: https://www.archdaily.com.br 

Este último equipamento citado é o grande diferencial deste projeto, pois 

proporciona uma pista coberta larga e alta com oito raias que interligam academia e 

sala de armazenamento de material esportivo. Esta área de treinamento coberta é 

delimitada entre os dois pontos de acesso do exterior às arquibancadas do 
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pavimento superior, que funcionam como duas pontes, permitindo um contato visual 

entre atletas e telespectadores, conforme Figura 50. 

    Figura 50 - Vista do observador no subsolo 

 

 Fonte: https://www.archdaily.com.br, modificado pelo autor, 2019. 

Já no segundo pavimento, por onde é feito o acesso principal do edifício, por 

meio de dois locais no mesmo nível do piso exterior, estão os equipamentos gerais 

para o público. Vale ressaltar neste projeto a redução de circulação, pois o ingresso 

ao estádio é feito juntamente por torcedores e atletas, onde são direcionados para 

seus destinos após a área de controle de acessos. Isto ocasiona uma facilidade de 

fluxos, pois existe uma proximidade entre acesso principal e arquibancadas. Nestes 

espaços de circulação há também bar, cafeteria, sala de imprensa, banheiros e as 

escadas de uso restrito aos atletas para descer ao subsolo. 
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Figura 51 - Planta baixa 2º pavimento 
 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br, modificado pelo autor, 2019. 

 Apesar da linearidade e da identidade forte presente na fachada do edifício, o 

estádio, por possuir somente um material metálico na fachada, não revela sua 

identidade. Não é possível identificar claramente seu uso apenas ao se observar a 

fachada, o que caracteriza um ponto negativo deste projeto. É nítido a repetitividade 

excessiva causada pela escolha do material metálico, dando um aspecto industrial 

ao edifício, sem definir um caráter a ele, o que pode ocasionar a falta de interesse 

do público em adentrar o espaço. 

 Figura 52 – Linearidade da fachada principal 

 

  Fonte: https://www.archdaily.com.br, modificado pelo autor, 2019. 



 
 

 
 

 

 

63 

5.3. Estádio Municipal de Braga 

Arquitetos: Eduardo Souto de Moura 

Localização: Braga, Portugal 

Área: 28.000 m² 

Ano: 2003 

Capacidade: 30.286 espectadores 

 Segundo o site Archdaily, o famoso estádio é a casa do time de futebol 

Sporting Clube de Braga e foi construído para ser uma das sedes do campeonato 

europeu de seleções em 2004.   

Apropriando-se dos condicionantes naturais do terreno, uma área de pedreira, 

Moura projetou o estádio com dois lances de arquibancadas, onde integrou 

harmoniosamente as rochas que formaram uma espécie de anfiteatro junto com a 

edificação. 

   Figura 53 - Estádio Municipal de Braga 

 

   Fonte: https://i.pinimg.com/originals/ 

Um elemento considerado importante para analise deste referencial foi sua 

cobertura que é sustentada por uma série de cabos de aço que criam um elemento 
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de ligação entre os dois volumes, formando um vão de 200 metros, tornando-as um 

elemento único. 

                 Figura 54 - Vista de uma das arquibancadas 

 

                    Fonte: https://www.archdaily.com.br 

          Figura 55 - Vista externa do estádio 

 

                       Fonte: https://www.archdaily.com.br 

Seguindo a análise, é importante salientar a conexão entre as arquibancadas, 

que é feita pelo primeiro subsolo onde possui uma vasta área de circulação de 

pessoas como mostram as figuras 56 e 57. Neste mesmo nível também está 

localizado todo o setor de apoio aos jogadores, treinadores e árbitros. 
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               Figura 56 - Zoneamento subsolo 1 

  

                  Fonte: https://espacodearquitetura.com, modificado pelo autor, 2019.  

              Figura 57 - Corte com zoneamento 

 

                Fonte: https://espacodearquitetura.com, modificado pelo autor, 2019. 

A conexão entre as arquibancadas citada anteriormente é interessante para a 

proposta da Arena Centauros Rugby, visando que o projeto possivelmente contará 

com duas arquibancadas em lados opostos do estádio e que deverão ser acessadas 

e conectadas de alguma forma. 

 

https://espacodearquitetura.com/projetos/estadio-municipal-de-braga/
https://espacodearquitetura.com/
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ANEXO 1: ENTREVISTA REALIZADA COM OS JOGADORES 

Pergunta: O que significa o rugby pra você? Ele mudou algo em sua vida? Como 

você acha que a prática de um esporte impacta na vida de uma criança? 

Resposta 1: Para mim o rugby é onde posso esquecer um pouco dos problemas e 

se divertir com amigos. Eu sempre pratiquei algum esporte, desde criança, então 

não posso dizer que o rugby mudou algo na minha vida. Mas posso dizer que ele 

trouxe uma nova percepção do que o esporte é capaz. Aprendi muitos valores com 

ele que eu espero transmitir para o meu filho, como a igualdade, respeito e 

disciplina. 

 O esporte é um agente formador de pessoas. Para uma criança é muito bom 

ter onde gastar sua energia e fazer amizades. Eu acho muito importante o esporte 

estar desde cedo na vida de crianças justamente para criar amizades e ensinar os 

valores que os esportes trazer como respeito, disciplina e comprometimento. 

 

Resposta 2: Rugby para mim foi uma das melhores coisas que descobri na vida, 

quando perdi meu pai, criei na minha cabeça que eu não precisava dos outros para 

alcançar meus objetivos, mas com o rugby eu aprendi que se tivermos pessoas que 

lutam contigo pelo mesmo final, as coisas se tornam mais fáceis e rápidas. Sozinhos 

podemos até ir longe, mas acompanhados de pessoas boas podemos alcançar 

lugares e objetivos que jamais poderíamos acreditar. Rugby é família. 

 

 


